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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05. 

Rir é o melhor remédio 
Outro dia, li na revista americana "New Yorker" um 

artigo sobre o "guru do riso" que anda atraindo milhões de 
pessoas. Não, não se trata de um comediante famoso, e sim 
de Madan Kataria, médico indiano de Mumbai que desenvol-
veu técnicas para induzir o riso nas pessoas.

Segundo Kataria, o riso faz bem, tanto à saúde física 
quanto  à  psicológica.  Seu  movimento  vem se  espalhando 
pelo mundo e atrai muitas celebridades. Recentemente, Ka-
taria apareceu no palco dos estúdios da Sony Pictures, em 
Los Angeles, ao lado da atriz Goldie Hawn.

Quem entender um pouquinho de inglês pode ver ví-
deos do médico em ação em laughteryoga.org. Eu assisti e ri 
muito. Existe algo de contagioso no riso, mesmo quando co-
meça forçado. E logo deixa de ser.

Será que o riso pode melhorar  sua saúde? Quem 
não acredita que rir só faz bem (quando não é malicioso, cla-
ro)? Se não gostássemos de rir, comédias não existiriam.

Arthur Koestler, em seu livro "O Ato da Criação", ar-
gumenta  que  humor  e  criatividade  têm muito  em  comum. 
Numa boa piada, existe uma ruptura lógica, um ponto em que 
a narrativa toma um rumo inesperado. É aí que rimos. Todo 
mundo sabe que piada explicada não é engraçada.

Koestler diz que esse ponto de ruptura surge na cria-
ção, quando uma visão nova e inesperada surge dos reces-
sos do inconsciente. Sabemos muito pouco sobre criatividade 
e riso. As ideias de Koestler deveriam ser mais exploradas.

Vários estudos vêm tentando quantificar os benefí-
cios médicos do riso. Se a depressão e a tristeza podem afe-
tar  negativamente  o  sistema  imunológico,  parece  razoável 
que o riso possa ajudá-lo. Porém, de modo geral, os resulta-
dos desses estudos são contraditórios. Alguns dizem que o 
riso é mesmo bom para a saúde. Outros, que não faz dife-
rença.

Talvez os resultados ambíguos venham do tamanho 
relativamente pequeno dos estudos,  ou  porque em alguns 
deles o riso é induzido a partir de comédias na TV, como "O 
Gordo e o Magro" e "Abbot & Costello".

O assunto é fascinante o suficiente para merecer es-
tudos mais detalhados. Qual a diferença entre o riso dos hu-
manos e o dos gorilas, que riem quando sentem cócegas? 
Será que rir de uma piada pode ser usado como teste de in-
teligência em computadores? Semana passada perguntei se 
máquinas podem se apaixonar. Será que podem rir? Ou me-
lhor, ter senso de humor?

Robert  Provine,  neurocientista  da  Universidade  de 
Maryland, que realizou estudos baseados na observação de 
pessoas em situações sociais, escreveu: "A melhoria da saú-
de a partir do riso permanece uma meta inatingida, mesmo 
que extremamente desejável e viável". Existem muitos tipos 
de riso, alguns relacionados com a comunicação entre dois 
ou mais humanos, outros fisiológicos, quando sentimos cóce-
gas. 

Quando falei no assunto com leitores aqui nos EUA, 
recebi várias mensagens, algumas de pessoas com câncer, 
relatando como o bom humor faz com que se sintam melhor. 
GLEISER, Marcelo. Disponível em: <www.marcelogleiser.blogspot.com>. 

Acesso em: 15 fev. 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática se desenvolve  com base em um argumento 
principal. Que argumento é esse?  

(A) O riso é contagioso.

(B) O riso pode ser induzido.

(C) O riso faz bem.

(D) O riso tem motivações diversas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto é do gênero divulgação científica. Que fator atribui 
cientificidade aos argumentos de Marcelo Gleiser? 

(A) A explicação do modo de constituição do humor na 
citação de Koestler.

(B) A menção ao fato de Madan Kataria ter aparecido na 
televisão.  

(C) A presença de vídeos das ações de Madan Kataria 
na internet.

(D) As  mensagens  de  pessoas  com câncer  a  Marcelo 
Gleiser.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No penúltimo parágrafo do texto de Marcelo Gleiser, as in-
terrogações sugerem  

(A) respostas do leitor com base em seu conhecimento 
de mundo. 

(B) problemas de impossível solução. 

(C) estratégias retóricas do autor com a finalidade de atri-
buir estilo ao texto. 

(D) possibilidades de desdobramentos do tema. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto apresenta uma relação entre humor e criatividade. 
Que fator é indicativo dessa relação?

(A) Surpresa

(B) Ineditismo

(C) Surrealismo

(D) Fascínio

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho, “Quem entender um pouquinho de inglês pode 
ver  vídeos do médico em ação em  laughteryoga.org”, o 
termo sublinhado 

(A) tem função interrogativa.

(B) faz uma referência genérica.  

(C) diz respeito aos falantes nativos de inglês.

(D) recupera um referente já instaurado no texto. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
08.

Uma garotinha se recusava a entrar numa casa por-
que os donos tinham um cachorro:

−  Não tenha medo – disseram eles.  −  Ele não vai 
mordê-la, pois já a conhece.

− Ah,  é? – retrucou ela.  −  Então mande-o dizer  o 
meu nome.

SELEÇÕES. Rio de Janeiro: Reader´s Digest Brasil, fev. 2011. p. 95. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que exercício lógico foi quebrado e favoreceu o efeito de 
humor na piada?

(A) O subentendido de que somente os donos podem au-
torizar a entrada na casa.

(B) O pressuposto de que uma pessoa conhecida é cha-
mada pelo seu nome. 

(C) A inferência de que cachorros ensinados obedecem 
fielmente aos seus donos.

(D) A dedução de que a menina era desconhecida pelo 
animal. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  piada,  além do  travessão,  que  estratégia  linguística 
ajuda a instaurar o discurso direto?

(A) O verbo recusar no passado.

(B) O emprego de entrar em sua forma infinitiva.

(C) O uso dos verbos ter e mandar no modo imperativo.

(D) O emprego das formas pronominais ela e ele.  

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à constituição das vozes enunciativas, o verbo re-
trucar, na piada, caracteriza   

(A) o modo de realização do enunciado.

(B) a origem do conteúdo enunciado.

(C) o valor de verdade do conteúdo enunciado.

(D) a autoridade do enunciador. 

As questões 09 e 10 referem-se aos gráficos a seguir, os quais compõem quadros que representam diferentes estruturas 
sociais. 

RENDA MÍNIMA. Carta na escola. São Paulo: Confiança, out. 2010. p. 57. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  descrição  das  estruturas  sociais  representadas  nos 
gráficos,

(A) “A”  sugere muitas pessoas no topo e uma elite na 
base.

(B) em “B” o número de pessoas vai aumentando rumo 
ao topo.

(C) em “C” a distribuição mostra a maioria das pessoas 
no meio. 

(D) “D” representa uma  sociedade sem classe média. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadro que representa a maior desigualdade social é:

(A) “D”

(B) “A”

(C) “B”

(D) “C”

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia o cartum para responder às questões de 11 a 15.

Disponível em: <fifteenyears.blogspot.com>. Acesso em: 25 fev. 2011

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A quebra na sequência discursiva gera o efeito de humor 
no cartum. Esse efeito é promovido pela
(A) impossibilidade de diálogo entre a máquina e as per-

sonagens.
(B) linguagem informal usada pelas personagens ao se 

referirem à máquina.
(C) composição visual das personagens.
(D) interpretação equivocada do texto pela personagem.  

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Máquinas funcionam como suporte para diferentes textos. 
No caixa eletrônico do cartum, há a realização do gênero 

(A) instrucional.

(B) expositivo. 

(C) narrativo.

(D) descritivo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à marcação do plural, na expressão “os código de 
barras”, há desobediência à norma padrão da língua, pois 
a 

(A) marcação deve estar presente somente no artigo.  

(B) indicação deve ser feita também no elemento nominal 
“código”. 

(C) concordância precisa ser marcada somente no classi-
ficador “barras”. 

(D) composição semântica leva  todos os elementos do 
complexo para o singular. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a  multiplicidade de sentido das formas 
linguísticas, no diálogo, a palavra agora expressa 

(A) instantaneidade.

(B) sequenciação.

(C) espontaneidade. 

(D) simultaneidade. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A referência ao caixa eletrônico como “a bicha” ajuda a de-
monstrar  

(A) a falta de intimidade das personagens com o serviço 
oferecido pelo banco. 

(B) o desprendimento da personagem em relação às ati-
vidades eletrônicas.

(C) a proximidade afetiva  entre  as  usuárias  do  serviço 
bancário.

(D) o deslumbramento da personagem com os recursos 
das novas tecnologias.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia o texto para responder às questões de 16 a 20.

Mesmo sem vida, há esperança

Todas as vezes que uma missão espacial anuncia a 
descoberta de água, os exobiólogos fazem festa. Dedicados 
a decifrar a origem e antecipar o futuro dos seres vivos no 
universo, esses estudiosos sabem que, da forma como a co-
nhecemos, a vida só floresce em locais banhados pelo pre-
cioso líquido.  A revelação de mais um astro com potencial 
para nos hospedar foi o motivo da festa entre os cientistas na 
quinta-feira 25. Trata-se de Rea, uma das luas de Saturno e 
velha conhecida dos astrônomos. 

Em março,  a  sonda espacial  Cassini  passou pelo 
satélite e coletou dados avaliados por um grupo de astrôno-
mos liderados por  Bem Teolis,  pesquisador  do Southwest 
Research, instituto  americano  que  colabora  com  a  Nasa. 
Além da água em forma sólida, as informações coletadas in-
dicam que há uma atmosfera com oxigênio e dióxido de car-
bono. Ou seja, caso suportassem temperaturas de -200 graus 
Celsius e radiações, os astronautas até poderiam retirar o ca-
pacete nessa lua de Saturno, segundo o estudo publicado na 
revista “Science”. 

De acordo com as conclusões da equipe de Teolis, 
essa fina camada atmosférica se forma devido à decomposi-
ção química da superfície gelada do satélite. O fenômeno se-
ria provocado pela radiação que parte dos pontos mais extre-
mos da atmosfera de Saturno. Os exobiólogos ficam ainda 
mais animados ao imaginar que, por estarem em condições 
similares, outras luas do planeta – são pelo menos 62 – po-
dem abrigar atmosferas com oxigênio. E repetir um fenômeno 
que os astrônomos encontraram nas luas Europa e Ganime-
de, em Júpiter.

Essas descobertas  aumentam a  esperança  de  en-
contrar vida fora da Terra? Sim e não. Sim, porque mostra 
que parte das condições terrestres podem ser encontradas 
em outros  astros.  Não,  porque a vida não depende só  de 
água, o que está sacramentado desde 1964.

Naquele ano, o biólogo americano George Wald en-
viou à Academia Nacional de Ciências um documento que es-
tabeleceu os  parâmetros  necessários  para  a  existência  de 
vida. Além do líquido, são necessários outros elementos que 
possibilitem o metabolismo e a reprodução, pelo menos uma 
fonte de energia e um ambiente que harmonize isso tudo.

Pelo  que  as  descobertas  da  Cassini  demonstram, 
Rea é reprovada ao menos em duas dessas notas de corte e 
parece condenada a contemplar eternamente os anéis de Sa-
turno sem ninguém a bordo. 

FRANCO, Edson. Istoé. São Paulo: Três, 19 dez. 2010. p. 128. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto trata da questão da vida em outros planetas. As in-
formações mais relevantes para o desenvolvimento da te-
mática dizem respeito ao fato de que 

(A) uma das luas de Saturno abriga água em forma sóli-
da e apresenta uma atmosfera com oxigênio e dióxi-
do de carbono. 

(B) a capacidade de hospedar seres humanos em outros 
planetas está relacionada às alterações químicas da 
superfície gelada desses astros.

(C) uma  equipe  de  pesquisadores  parceiros  da  Nasa 
avaliou dados importantes coletados pela sonda Cas-
sini.

(D) a decomposição da superfície de Rea decorre da ra-
diação dos pontos mais  extremos da atmosfera  de 
Saturno. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o conteúdo do texto, o título 

(A) reforça as informações cientificamente provadas pe-
los pesquisadores. 

(B) confirma o  clichê  popular  “onde  há  vida,  há  espe-
rança”.

(C) desperta o interesse do leitor, mas não se confirma 
no desenvolvimento argumentativo.

(D) antecipa as conclusões do autor, pois resume a linha 
argumentativa do texto. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O autor do texto qualifica os exobiólogos como 

(A) pesquisadores envolvidos na construção de sondas 
espaciais.

(B) cientistas filiados à Nasa especializados em estudos 
sobre Júpiter. 

(C) astrônomos envolvidos  em estabelecer  os  parâme-
tros para a identificação de luas e de planetas. 

(D) estudiosos interessados em compreender a fonte e o 
desenvolvimento dos seres vivos. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A referência temporal no trecho “foi o motivo da festa entre 
os cientistas na quinta-feira 25” é construída com base em 
informações

(A) dadas no corpo do texto.

(B) inferidas  pelo  leitor  a  partir  de  elementos  extratex-
tuais.

(C) conhecidas previamente pelo leitor com base na su-
cessão dos dias.

(D) pressupostas do parágrafo introdutório do texto.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os aspectos textuais e contextuais, o enun-
ciado “Rea é reprovada ao menos em duas dessas notas 
de corte” pode ser parafraseado por  

(A) “a lua de Saturno não preenche todos os requisitos 
para abrigar vida em seu interior.”

(B) “a sonda espacial falhou ao tentar detectar caracterís-
ticas de um ambiente propício à vida.”

(C) “a equipe investigadora não tem formação adequada 
para efetuar o estudo pretendido.”

(D) “a Nasa rejeita as exigências impostas para se confir-
mar a existência de vida no espaço.”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“A progressão continuada tem se limitado a juntar séries, 
colocar ações de reforço e recuperação paralela (sem di-
versificação de metodologia e materiais didáticos) e a in-
troduzir  melhorias  na  gestão  combinadas  com o  treina-
mento de professores. Pouco é feito em termos de políti-
cas públicas para criar as condições necessárias a um tra-
tamento diferenciado por aluno. Por exemplo, na década 
de 1990, a média nacional de alunos por turma saltou de 
28,5  (1991)  para 32,2  (2000).  O que já  era  muito  ficou 
maior ainda. Na rede pública municipal passou-se de 26,6 
para 34 alunos por classe, em média, e na rede privada 
caiu de 29,7 para 22,4 alunos por turma, em média. [...] 
Em geral os estudos de eficácia escolar apontam que o 
número de alunos ideal em sala deveria estar entre 13 e 
20” (Soares, 2003, apud FREITAS, p.156. In: Revista Edu-
cação e Sociedade, n. 86, 2004). 

Os dados apresentados por Freitas (2004) evidenciam um 
dos impactos da política educacional dos anos 1990, que 
pretendeu universalizar o acesso de todas as crianças em 
idade escolar ao ensino fundamental e resolver o proble-
ma dos altos índices de reprovação escolar. Pelo exposto 
no texto, pode-se concluir que 

(A) a progressão continuada como política de equaliza-
ção escolar cumpre um papel fundamental na corre-
ção do fluxo escolar. 

(B) o aumento de tempo para o aluno aprender não é su-
ficiente. É preciso exercer uma ação eficaz no tempo 
adicional que ele passa na escola. 

(C) o aumento do número de estudantes por turma nos 
anos 1990 demonstra uma gestão eficiente dos siste-
mas de ensino público e privado.

(D) as políticas educacionais dos anos 1990 contribuíram 
para resolver o problema da qualidade e do acesso à 
educação básica.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos mais célebres educadores brasileiros, com atua-
ção e reconhecimento internacional, ficou conhecido prin-
cipalmente pelo seu método de alfabetização de adultos 
de  cunho  assumidamente  político.  Para  ele,  o  objetivo 
maior da educação é a construção da consciência crítica, 
o que significa, em relação às parcelas desfavorecidas da 
sociedade,  proporcionar-lhes  condições  para  entender  a 
sua situação de oprimidas e agir em favor da sua liberta-
ção. O educador em pauta e a pedagogia que defendeu 
são, respectivamente,

(A) Paulo Freire – Pedagogia libertadora.

(B) Anísio Teixeira – Pedagogia renovada.

(C) José Carlos Libâneo – Pedagogia crítico-social  dos 
conteúdos.

(D) Silvio Gallo – Pedagogia libertária.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação à política de educação infantil, somente com 
a Constituição Brasileira de 1988 é que a criança de zero 
a seis anos foi incorporada e concebida como “sujeito de 
direitos”.  Historicamente,  a  educação de crianças dessa 
faixa etária esteve à margem do sistema educacional bra-
sileiro. Na segunda metade da década de 1980, intensos 
movimentos sociais contribuíram para a inserção da edu-
cação infantil na nova Carta Constitucional que seria pro-
mulgada em 1988. Além da Constituição Federal, da Políti-
ca  Nacional  de Educação Infantil  de 1994 e da LDB n. 
9394/96, outra legislação foi formulada no sentido de ga-
rantir o direito da criança, que se denomina

(A) Plano Nacional de Educação Infantil (PNEI).

(B) Plano Decenal para a Infância (PDI).

(C) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

(D) Estatuto da Igualdade Racial (EIR).

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A proposta de organização do Fundo de Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) tem como base o período compreen-
dido entre 2006 e 2019, uma duração de quatorze anos. 
Ele abrangerá a educação infantil, o ensino fundamental, o 
ensino médio, a educação de jovens e adultos e a educa-
ção especial, que não foram contemplados na criação do 
Fundef.  Dos recursos deste fundo, 60% serão destinados 
ao  pagamento  do  magistério  em  efetivo  exercício  com 
base em um valor mínimo de salário nacionalmente defini-
do. Para que esta política alcance todos os profissionais 
da educação,  haverá uma complementação de recursos 
por parte 

(A) da iniciativa privada destinados aos municípios que não 
conseguirem alcançar  o  valor  mínimo  nacionalmente 
definido.

(B) dos municípios com mais de 80.000 habitantes, desti-
nados àqueles que não conseguirem alcançar o valor 
mínimo nacionalmente definido.

(C) dos  bancos  internacionais  quando  os  estados  não 
conseguirem alcançar o valor mínimo nacionalmente 
definido.

(D) do governo federal quando os estados e municípios 
não conseguirem alcançar o valor mínimo nacional-
mente definido.
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“O Ministério da Educação vem envidando efetivos esforços 
na ampliação do ensino fundamental para nove anos de du-
ração,  considerando a universalização do acesso a essa 
etapa de ensino de oito anos e, ainda, a necessidade de o 
Brasil aumentar a duração da escolaridade obrigatória. Com 
a aprovação da Lei n. 11.274/2006, ocorrerá a inclusão de 
um número maior de crianças no sistema educacional brasi-
leiro, especialmente aquelas pertencentes aos setores po-
pulares, uma vez que as crianças de seis anos de idade das 
classes média e alta já se encontram, majoritariamente, in-
corporadas ao sistema de ensino – na pré-escola ou na pri-
meira  série  do  ensino  fundamental”  (Disponível  em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensifund9anobas-
efinal>. Acesso em: 12 mar. 2011). 

A  adoção desta  política,  de acordo  com as  orientações 
para a inclusão da criança de seis anos de idade no ensi-
no fundamental publicadas pelo MEC, deve-se 

(A) aos  resultados  de  estudos  que  demonstraram  que 
quando as crianças ingressam na instituição escolar 
antes dos sete anos de idade apresentam, em sua 
maioria,  resultados  superiores  em  relação  àquelas 
que ingressaram somente aos sete anos.

(B) ao aumento da base da pirâmide populacional com 
grande aumento da demanda por  vagas  no ensino 
fundamental  de pessoas na faixa etária  de 0 a 14 
anos, fenômeno que tende a se agravar no Brasil, no 
transcorrer das próximas décadas.

(C) à ausência de professores qualificados para atuarem 
na educação infantil, agravada pela ausência de cur-
sos de formação de professores na educação supe-
rior brasileira, que tem sofrido significativa redução de 
vagas na última década. 

(D) à recusa dos governos municipal e estadual de conti-
nuarem mantendo a educação infantil de seis anos, 
tendo em vista os elevados custos com pagamento 
de pessoal, manutenção de prédios e construção de 
novas unidades educacionais.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o gráfico e o texto a seguir.

Infográfico: Mario Kanno
SINOPSE ESTATÍSTICA DO PROFESSOR 1999 a 2009. Brasília, Inep.

“A Sinopse do Professor, divulgada no fim de abril pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), mostra que 24% dos professores das séries 
finais do Ensino Fundamental não têm a formação adequa-
da para lecionar nesse nível, conforme prevê a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (LDB) –  nível supe-
rior com licenciatura. Nesse número, se incluem professo-
res sem nível superior ou formados em outras áreas, como 
a de engenharia ou saúde. A taxa de docentes sem a for-
mação mínima está diminuindo, mas não na velocidade ne-
cessária para atender à meta do Plano Nacional de Educa-
ção (PNE)  – todos formados até 2011.  'Políticas públicas 
precisam ser  elaboradas a fim de suprir  essa demanda', 
afirma Antonio Carlos Ronca, membro do Conselho Nacio-
nal  de  Educação  (CNE)”.  (Nova  Escola,  n.  233,  jun./jul, 
2010). 

A análise do gráfico e do texto permite inferir 

(A) maior concentração de profissionais com habilitação 
adequada  nas  regiões  menos  habitadas  do  país, 
pressupondo a necessidade de estimular a migração 
de professores para as regiões Sul e Sudeste.

(B) significativa assimetria regional quanto à demanda por 
profissionais com habilitação adequada, o que pressu-
põe políticas específicas que atendam às característi-
cas e necessidades das regiões desfavorecidas.

(C) políticas exitosas na área de formação de professo-
res na maior parte do país, devendo o governo con-
centrar esforços na promoção de cursos de formação 
em serviço.

(D) favorecimento das regiões brasileiras quanto à solu-
ção dos problemas educacionais que aparecem bem 
distribuídos,  apesar  da  extensa  dimensão territorial 
do país.
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“O Brasil  exibe um número enorme de pessoas que são 
analfabetas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) apontava, no ano de 1996, 15.560.260 pessoas 
analfabetas na população de 15 anos de idade ou mais, 
perfazendo 14,7% do  universo  de  107.534.609  pessoas 
nesta faixa populacional. É de se notar que, segundo as 
estatísticas  oficiais,  o  maior  número  de  analfabetos  se 
constitui de pessoas com mais idade em regiões pobres, 
interioranas nas quais avultam taxas que atingem mais os 
grupos  afro-brasileiros.  Muitos  dos  indivíduos  que  com-
põem estas cifras são os candidatos aos cursos e exames 
do  ainda  conhecido  como  ensino  supletivo”  (Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adul-
tos). 

Nesta ordem de raciocínio, a educação de jovens e adul-
tos (EJA) representa

(A) uma modalidade de ensino a distância e compulsória 
aos adultos e jovens que não tiveram acesso à esco-
la na idade adequada. 

(B) uma ação assistencialista e temporária destinada à 
população rural que não teve acesso ao ensino regu-
lar.

(C) o ideal de alguns educadores envolvidos com temáti-
cas sociais, que visa oportunizar um ensino aligeirado 
e alternativo ao sistema regular.

(D) o desafio de saldar uma dívida social não reparada 
com os que não tiveram acesso à leitura  e escrita 
como bens sociais, na escola ou fora dela.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a imagem e o texto a seguir.

“As sociedades contemporâneas são heterogêneas, com-
postas por diferentes grupos humanos, interesses contra-
postos,  classes  e  identidades  culturais  em  conflito.  Os 
multiculturalismos  nos  ensinam  que  reconhecer  a  dife-
rença é reconhecer que existem indivíduos e grupos que 
são diferentes entre si, mas que possuem direitos correla-
tos, e que a convivência em uma sociedade democrática 
depende da aceitação da ideia de compormos uma totali-
dade social heterogênea na qual não poderá ocorrer a ex-
clusão ou discriminação de nenhum elemento da totalida-
de” (Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/>. 
Acesso em: 12 mar. 2011). 

Nesta perspectiva, um ponto de partida para que exista o 
respeito à diversidade na escola seria 

(A) ignorar as manifestações culturais estranhas à comu-
nidade na qual a instituição escolar encontra-se inse-
rida por representar uma ameaça aos valores predo-
minantes na localidade. 

(B) definir  datas específicas no calendário escolar para 
que  sejam  abordadas  as  principais  manifestações 
culturais locais, regionais e nacionais, reservando os 
demais dias letivos para o trabalho com os conteúdos 
do currículo. 

(C) reconhecer que os agentes que interagem na escola 
têm  interesses,  visões  de  mundo  e  culturas  dife-
rentes, daí a necessidade de negociações permanen-
tes para que todos tenham parte dos seus interesses 
e valores contemplados no espaço da escola.

(D) solicitar  recursos  financeiros  aos  órgãos  governa-
mentais para promover o contato dos estudantes com 
populações indígenas,  de modo que interajam com 
um tipo de cultura diferente.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tradição na cultura profissional e na formação de profes-
sores abarca quatro perspectivas básicas: a acadêmica, a 
técnica, a prática e a de reconstrução social (Pérez Gó-
mez, 1998). A perspectiva acadêmica tem sido a aborda-
gem mais constante nos cursos de licenciatura,  seja no 
enfoque  enciclopédico,  seja  no  enfoque  compreensivo. 
São características do enfoque compreensivo: 

(A) acumulação dos produtos da ciência e da cultura, capa-
cidade de explicar com clareza e ordem e de avaliar 
com rigor a aquisição desses conteúdos pelos alunos.

(B) conhecimento tácito, atitude de busca de experimen-
tação e de crítica, capacidade reflexiva sobre a pró-
pria prática e utilização dos resultados para melhorar 
o ensino.

(C) intervenção tecnológica,  aplicação do conhecimento 
científico produzido por outros, competência, eficácia 
e economia na produção dos resultados esperados.

(D) conhecimento  criativo  dos princípios  e  da estrutura 
das disciplinas, dos procedimentos metodológicos de 
sua produção e do conteúdo pedagógico a elas refe-
rente.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A formação inicial, condição necessária mas não suficiente 
para preparar o professor para atuar na profissão, é capaz 
de fornecer as bases para construir um conhecimento pe-
dagógico especializado, pois configura o começo da socia-
lização profissional e do aprendizado de princípios teóricos 
e  regras  práticas.  Nesse  sentido,  uma  formação  inicial 
consistente pressupõe 

(A) metodologia que fomente rigorosos processos reflexi-
vos e investigativos, na interface do cotidiano escolar 
com a produção acadêmica educacional.

(B) bagagem sólida de teorias produzidas no campo das 
ciência básicas, que determinem as ações pedagógi-
cas dos agentes educacionais.

(C) estrutura organizacional e administrativa que contem-
ple o pensamento hierárquico do dirigente como auto-
ridade reguladora das ações formativas.

(D) estratégia de ensino que priorize os conteúdos relati-
vos à problemática mais global e o uso de modernas 
tecnologias para uniformizar a ação docente.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na década de 1990, a formação continuada foi um dos temas 
mais abordados nas pesquisas sobre formação de professores 
no Brasil (Mizukami et al., 2002). Na busca de novos caminhos 
de desenvolvimento profissional, um dos desafios é a supera-
ção da perspectiva clássica que enfatiza a reciclagem dos do-
centes, vista como atualização da formação recebida. Assim, o 
conceito de formação docente é relacionado ao de aprendiza-
gem permanente, que considera

(A) as  recomendações  dos  organismos  internacionais, 
como medida política de economia quanto aos salá-
rios dos professores e ao investimento em tecnologia.

(B) a dicotomia entre saber geral das disciplinas e saber 
pedagógico, com primazia do primeiro sobre o segun-
do, como mecanismo de promoção de um bom ensi-
no.

(C) os saberes e as competências docentes como resul-
tados não só da formação profissional e do exercício 
da docência, mas também de aprendizagens realiza-
das ao longo da vida, dentro e fora da escola.

(D) a modalidade de educação a distância como solução 
para os problemas reconhecidos na modalidade pre-
sencial,  diversificando  as  estratégias  de  aprendiza-
gem tanto dos professores quanto dos alunos.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os saberes docentes estão relacionados com os condicio-
nantes  sociais,  culturais,  econômicos,  políticos e  com o 
contexto de trabalho dos professores. Nessa perspectiva, 
os saberes especializados da docência são compreendi-
dos como:

(A) um conjunto de conteúdos definidos de forma rígida, 
para aplicação nas ações educativas formais e não 
formais.

(B) um processo em construção ao longo da carreira pro-
fissional, na interface do social com o individual me-
diado pelo trabalho.

(C) um conjunto de conhecimentos produzidos por pes-
quisa em ciências sociais e psicológicas para subsi-
diar o ensino.

(D) um processo de mobilização de modelos e técnicas 
oriundos  de  organizações  diversas,  adequadas  às 
instituições educacionais. 
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A literatura específica e a legislação relativa à formação de 
professores  reconhecem  a  importância  da  pesquisa  na 
preparação e no trabalho do professor. Constata-se, entre-
tanto, uma situação de ambivalência entre uma perspecti-
va  marcada  pela  conotação  acadêmica  e  outra  voltada 
para a prática docente nas escolas. Tais perspectivas se 
diferenciam por  condições  epistemológicas,  de  trabalho, 
de tempo, de tradição e até mesmo de finalidade (Lisita et 
al., 2001). Segundo as autoras, a finalidade da pesquisa 
produzida pelos professores das escolas é

(A) o  conhecimento  mais  detalhado  da  realidade  para 
transformá-la, visando à melhoria das práticas peda-
gógicas e à autonomia do professor.

(B) a acumulação do conhecimento, visando à originali-
dade, à comunicação de resultados, à validação e ao 
reconhecimento de uma comunidade científica.

(C) a prescrição de regras  para  solução  de problemas 
enfrentados pelos professores nas salas de aulas das 
escolas públicas.

(D) o desvelamento da complexidade dos fatos para co-
nhecê-los  de  modo  desinteressado, sem  prever 
ações práticas.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na ação docente, encontra-se uma dimensão política, uma 
dimensão técnica, uma dimensão ética e estética. Quando 
mobilizadas,  essas dimensões concorrem para a educa-
ção de melhor qualidade. Nesse contexto, a dimensão éti-
ca é compreendida como

(A) o conjunto de processos da arte de ensinar, que re-
quer a imaginação criadora do sujeito.

(B) o elemento de mediação entre a técnica e a política, 
garantindo o caráter dialético da relação.

(C) o resultado da ação competente de cada profissional 
no seu espaço de trabalho.

(D) o domínio dos conteúdos e das técnicas necessários 
à construção coletiva da sociedade.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“A profissionalização e, mais especificamente, o aprendi-
zado da docência é um processo longo e contínuo que se 
dá mesmo antes de o indivíduo tornar-se professor. Assim, 
podemos afirmar que a socialização profissional, [...] é um 
componente ou uma fase de extrema importância para a 
profissionalização” (Guimarães, 2006, p. 137). Nesse con-
texto, socialização profissional é

(A) a compreensão da complexidade do processo ensi-
no-aprendizagem e do trabalho educativo desenvolvi-
do pelos professores e gestores educacionais.

(B) a passagem da atividade de amador,  desenvolvida 
por diletantismo, à condição de profissional docente, 
relacionada ao mundo do trabalho e ao poder.

(C) o processo  de construção de valores,  atitudes,  co-
nhecimentos e habilidades que permitem sua identifi-
cação e justificam a adesão à profissão de professor.

(D) o estabelecimento de vínculo pelos trabalhadores da 
educação  com  instituições  sindicais  e  associativas 
para garantir  remuneração condizente à jornada de 
trabalho.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A LDB n. 93.94/96, no Título IV (Da Organização da Edu-
cação Nacional), Art. 18, determina que os sistemas muni-
cipais de ensino devem compreender:

(A) as  instituições  públicas,  mantidas  e  administradas 
pelo Poder Público; as instituições privadas, mantidas 
e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado; as instituições comunitárias e confes-
sionais, sem fins lucrativos.

(B) as instituições de ensino mantidas, respectivamente, 
pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal; 
as instituições de educação superior  mantidas pelo 
Poder Público municipal; os órgãos de educação es-
taduais e do Distrito Federal.

(C) as  instituições  de  ensino  fundamental,  médio  e  de 
educação infantil, bem como as instituições de edu-
cação superior criadas, incorporadas e mantidas pela 
iniciativa privada. 

(D) as  instituições  do  ensino  fundamental,  médio  e  de 
educação infantil mantidas pelo Poder Público muni-
cipal;  as instituições de educação infantil  criadas e 
mantidas pela iniciativa privada; os órgãos municipais 
de educação.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam a necessida-
de de tratamento transversal de temáticas sociais, de abran-
gência local, nacional ou mesmo de caráter universal, pela 
escola, como forma de contemplá-las na sua complexidade. 
Nesse sentido, a transversalidade pressupõe

(A) enfoque aprofundado de uma das áreas do conheci-
mento sobre os temas que preocupam a sociedade 
em um determinado momento histórico.

(B) discussão de situações problemáticas e urgentes re-
lativas ao modo de produção e socialização de co-
nhecimento de uma das áreas básicas.

(C) abordagem integrada das áreas sobre conjunto de te-
mas que as perpassa, permeando a concepção, os 
objetivos  e  as  orientações  metodológicas  de  cada 
uma delas.

(D) interpretação de distorções integrantes do processo 
de aprendizagem das diferentes áreas a fim de ajus-
tar a intervenção pedagógica à peculiaridade de cada 
uma. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  Veiga  (1995),  o  projeto  político-pedagógico 
(PPP) da escola vai além de um simples agrupamento de 
planos de ensino. É uma ação intencional com sentido ex-
plícito e compromisso definido coletivamente. Assim, políti-
co e pedagógico têm uma significação indissociável: políti-
co  por  estar  intimamente  articulado  com  os  interesses 
reais e coletivos da população e pedagógico por definir as 
ações  necessárias  ao  cumprimento  da  intencionalidade 
educativa. Nesse sentido, o PPP é um 

(A) processo  permanente  de  reflexão  e  discussão  dos 
problemas da escola na busca de alternativas viáveis 
à efetivação de seus fins e instaurador de meios de-
mocráticos de decisão.

(B) processo descritivo constituído pela escola na busca 
de estimular as relações competitivas ou corporativas 
como forma de organização do trabalho pedagógico 
competente.

(C) processo burocrático que visa ao arranjo formal da 
escola  para garantir  a  meta quantitativa  de acesso 
global e de desempenho satisfatório de todos.

(D) processo eventual a ser implementado e consolidado 
na escola por se tratar de uma exigência da legisla-
ção educacional brasileira. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O projeto de ensino-aprendizagem, além de estruturar a 
atividade docente, é um importante instrumento de auto-
formação, na medida em que favorece a reflexão crítica 
sobre a prática (Vasconcellos, 2002). Uma das contribui-
ções da coordenação pedagógica no processo de elabora-
ção e avaliação de projetos dessa natureza é

(A) garantir que os professores cumpram as determina-
ções da legislação educacional, resgatando a prática 
rotineira  de arquivar  o  documento na secretaria  da 
escola.

(B) mediar as reflexões entre os pares, resgatando a di-
mensão coletiva do trabalho educativo e a interação 
com o projeto político-pedagógico da escola.

(C) tornar a prática pedagógica mais diretiva, resgatando 
o papel de transmissão de conteúdos científicos para 
tornar as aulas mais produtivas.

(D) supervisionar as reflexões e o esforço dos pares na 
tarefa de controlar a realidade, resgatando a previsão 
dos mínimos passos do método.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O plano de aula é o planejamento diário das atividades pe-
dagógico-didáticas, em conformidade com o projeto de en-
sino-aprendizagem e com o projeto político-pedagógico da 
escola.  Nesta  perspectiva  de planejamento  educacional, 
são elementos constitutivos do plano de aula:

(A) marco referencial, diagnóstico, programação e avalia-
ção de conjunto.

(B) práxis interativa, método, significação, visão de pro-
cesso avaliativo.

(C) dimensão atitudinal, criticidade, diálogo problematiza-
dor e avaliação do processo.

(D) objetivos (para quê), conteúdos (o quê), metodologia 
(como) e avaliação.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à avaliação da aprendizagem escolar, a 
LDB n. 9394/1996, em seu Art.  24, inciso V, estabelece 
que “a avaliação do desempenho do aluno será contínua e 
cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos so-
bre os quantitativos e os resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais provas finais”. Este aspecto da lei 
visa modificar as práticas avaliativas escolares que, histo-
ricamente, vêm sendo marcadas por práticas classificató-
rias e quantitativas

(A) capazes de traduzir com segurança o avanço obtido 
pelos estudantes da educação escolar.

(B) capazes  de  produzir  conhecimento  sistematizado  e 
duradouro.

(C) desprovidas do significado de acompanhamento do 
processo de aprendizagem do estudante.

(D) identificadas com as teorias e práticas construtivistas. 
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Hoffmann (1998, p. 49), “Permanecer na escola é um 
direito da criança e um compromisso da escola e de toda a 
sociedade em trabalhar nesse sentido. Essa permanência 
deve garantir a todas as crianças muito mais do que o as-
sistencialismo, a caridade da merenda e a de outros cuida-
dos com sua sobrevivência; deve lhes garantir a cultura, o 
conhecimento, a competência necessária para ascender a 
outras séries e graus, assim como a outro nível social e 
profissional”. Isso só poderá acontecer se a escola se res-
ponsabilizar 

(A) por processos pedagógicos exigentes e emancipatórios.

(B) por atividades pedagógicas complementares e com-
pensatórias.

(C) pelo acesso à segurança alimentar e física.

(D) por um projeto escolar de classificação meritocrática.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Hoffmann (1998, p. 60), “Estimular educandos e 
educadores a  discutir  ideias sobre o objeto  de conheci-
mento deveria  ser a finalidade primeira  da educação.  A 
concentração de esforços dos professores, entretanto, na 
testagem da aquisição dos conceitos transmitidos por eles 
em detrimento da abertura ao diálogo em sala de aula, pa-
rece ser reveladora de uma educação que não persegue a 
evolução do pensamento do professor e do aluno a respei-
to do objeto de conhecimento”.

Nessa linha de análise, o mais importante para o educador 
investigar enquanto avalia a aprendizagem do aluno seria 

(A) identificar  se  os  conhecimentos  transmitidos  foram 
corretamente assimilados. 

(B) observar se o aluno está se adaptando às novas roti-
nas escolares.

(C) certificar-se  de  que  o  programa  oficial  está  sendo 
cumprido integralmente de acordo com o previsto.

(D) analisar como o aluno chegou a uma resposta ao in-
vés de verificar se ele encontrou a resposta certa.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As concepções de sociedade e educação que o educador 
constrói ao longo da sua formação e da sua prática reper-
cutem no modo como ele ensina e avalia os seus alunos. 
Assim,  ao  vincular  a  avaliação  ao  processo  de  ensino-
aprendizagem,  ao  planejamento  escolar,  ao  currículo  e 
aos objetivos educacionais que se deseja atingir, tendo em 
vista o pleno desenvolvimento do educando, a avaliação 
terá um caráter predominantemente 

(A) classificatório.

(B) formativo.

(C) quantitativo.

(D) somativo.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os conceitos ou as notas exercem um papel central  no 
processo escolar, pois a avaliação vai definir a possibilida-
de ou não de o aluno prosseguir seus estudos nas séries 
seguintes. Tornam-se, assim, fins em si mesmos e pas-
sam a ser alvo perseguido pelo aluno com vistas à aprova-
ção, enquanto a aprendizagem propriamente dita fica com-
prometida nesse processo. É em busca das notas que são 
geradas tensões e ansiedades nos alunos e é sobretudo 
nos períodos destinados às provas que se observa a cen-
tralidade da avaliação no cotidiano escolar. Esta realidade 
tem origem e desenvolvimento na 

(A) Escola Tradicional.

(B) Escola Nova.

(C) Escola Progressista.

(D) Escola Construtivista.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na elaboração de itens de prova, é comum os professores 
proporem um contexto para que o estudante situe o conteú-
do abordado no decorrer dos estudos em classe. Pode-se 
também propor um bom texto ligado ao assunto tratado na 
questão,  possibilitando  ao  examinando  buscar  dados  no 
texto e, a partir deles, responder à questão. Este tipo de 
questão também possibilita  utilizar  informações de fontes 
variadas, tais como textos literários, jornais, revistas, alma-
naques, sites da internet, tirinhas ou até mesmo textos de 
outras áreas do conhecimento, possibilitando o diálogo com 
outros conteúdos do currículo. Instrumentos avaliativos com 
estas características fazem parte de uma ação pedagógica 
predominantemente

(A) disciplinar. 

(B) fragmentada. 

(C) hierárquica.

(D) integradora.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na definição e elaboração de instrumentos avaliativos é 
preciso  observar  alguns  cuidados  para  que  a  avaliação 
possibilite ao professor analisar se os seus objetivos foram 
alcançados e  como os  estudantes estão  se  envolvendo 
com os  conteúdos trabalhados.  Para  que  os  momentos 
destinados à avaliação também constituam novas oportu-
nidades de aprender, os instrumentos avaliativos precisam 
ser planejados 

(A) de modo a coordenar adequadamente os conteúdos 
e o tempo destinados às provas, evitando-se que al-
guns alunos as terminem antes do prazo estipulado.

(B) de forma coerente com o modo como as aulas são mi-
nistradas, evitando-se que haja uma ruptura entre pro-
cessos de ensino, aprendizagem e avaliação.  

(C) de modo a garantir a cientificidade do processo ava-
liativo,  cumprindo  rigorosamente  as  orientações  do 
coordenador pedagógico da unidade escolar.

(D) de maneira uniforme e padronizada pelos órgãos de 
gestão  dos  sistemas educacionais,  garantindo-se  a 
qualidade dos instrumentos.
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Professor e aluno terão de aprender a lidar com as novas 
tecnologias e também com os modelos tradicionais para 
adquirir  as  informações  necessárias  para  sua  formação 
profissional e pessoal. Ensinar ou aprender na era digital 
exige mudanças nos paradigmas de ensino. É importante 
utilizar  as tecnologias  de  forma que elas nos ajudem a 
aprender, levando-nos a transformar informações em co-
nhecimento e sabedoria, aperfeiçoando o pensamento re-
flexivo como instrumento de emancipação humana. Para 
alguns pesquisadores as novas tecnologias poderão assu-
mir um papel ativo e coestruturante nas formas de apren-
der e conhecer. Nesta perspectiva, espera-se que a escola 

(A) mantenha a sua tradição, reservando às novas tecno-
logias um papel secundário. 

(B) transforme as salas de aula em modernos laborató-
rios de informática.

(C) propicie uma unidade orgânica entre o conhecimento, 
o sujeito e as tecnologias.

(D) utilize as tecnologias da informação para reforçar a 
competição entre os estudantes.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atentos às tensões entre a cultura escolar e a cultura midiá-
tica,  pesquisadores brasileiros produzem referências para 
estudar os meios de comunicação na escola há pelo menos 
20 anos. A elaboração dos parâmetros e referenciais curri-
culares para a educação básica (Brasil, 1998) incluiu o uso 
dos meios de comunicação na escola. Atualmente, o projeto 
“Mídias na Educação”, da Secretaria de Educação a Distân-
cia, pretende estimular o desenvolvimento da área e, ainda 
que indiretamente, o Ministério da Cultura (MINC) e a Ra-
diobrás se comprometeram com a mídia-educação, através 
da política de “Cultura Digital” do MINC. Tendo em vista a 
crescente  inserção  das  mídias  nos  espaços  escolares, 
como tratar a mídia pedagogicamente na escola? 

(A) Fundamentando-se no desenvolvimento da metalin-
guagem, procedendo-se à avaliação e à leitura crítica 
das mensagens de forma contextualizada. 

(B) Praticando-se uma abordagem instrumental, calcada 
no desenvolvimento das habilidades de leitura, escri-
ta e acesso a fontes diversificadas de informações.

(C) Utilizando-se de recursos digitais inovadores propos-
tos pelas assessorias especializadas em informática 
para a área educacional.

(D) Praticando-se uma abordagem tecnicista, fundamen-
tada no desenvolvimento de competências para o uso 
das diversas ferramentas computacionais.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Indisciplina é um tema emblemático e constitui uma das 
grandes queixas não apenas de educadores, mas também 
de pais de alunos: os pais acusam a escola de não conse-
guir  desempenhar  seu  papel  educativo;  os  professores 
atribuem a indisciplina à falta de regras e limites que as 
crianças e jovens vivem em casa, o que se reflete na es-
cola  e  prejudica a  aprendizagem (Aquino,  2003).  Nesse 
contexto histórico de fronteiras entre família e escola, cu-
jas funções educativas ora  se intercalam,  ora  se sobre-
põem, é preciso distinguir  o âmbito de competência das 
duas instituições Assim, 

(A) compete à escola o trabalho de reconstrução do lega-
do  moral,  decretando  regras  de  conduta;  à  família 
cabe a tarefa de educar e supervisionar a saúde psí-
quica dos filhos, sobretudo na primeira infância.

(B) está em questão, no caso escolar, a idealização de 
um determinado tipo de estudante; no caso familiar, o 
favorecimento da aquisição de comportamentos vir-
tuosos  e  outros  atributos  morais  condizentes  com 
essa idealização.

(C) cabe à família o trabalho de punir pelos hábitos aves-
sos aos bons costumes e evitar a influência de com-
panhias negativas; à escola, o encaminhamento pa-
rapedagógico das crianças portadoras de déficit.

(D) está em questão, no caso familiar,  a ordenação da 
conduta da criança, por meio da moralização de seus 
hábitos; no caso escolar, a ordenação do pensamen-
to do aluno, por meio da reapropriação do legado cul-
tural.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na perspectiva vygotskiana (Rego, 1998), o ensino escolar 
desempenha um papel importante na formação de concei-
tos em geral e dos científicos, em particular. Sabe-se que 
a escola desempenhará bem seu papel na medida em que 
for capaz de partir dos conceitos espontâneos das crian-
ças,  ampliando-os  e  desafiando-as  a  construir  novas 
aprendizagens. Para Vygotski, o brinquedo também exer-
ce enorme influência no desenvolvimento infantil, pois, por 
meio dele, a criança aprende a

(A) desenvolver aptidões básicas como esforço, atenção, 
interesse  ou  mesmo  a  desenvolver  pré-requisitos 
para aprendizagem e memorização de conceitos ci-
entíficos.

(B) representar  simbolicamente,  abstrair  características 
dos objetos reais, estabelecer e seguir regras, impul-
sionando conceitos e processos em desenvolvimento.

(C) modelar  seu  comportamento,  fixar  conteúdos  por 
meio de exercícios de repetição e de cópias, estabe-
lecer relações de forma espontânea com objetos do 
meio físico.

(D) executar prescrições, assumir posição passiva, reali-
zar trabalho individual como mecanismo de garantir a 
apreensão do conhecimento escolarizado.
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▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O limite mais sério para a prática do trabalho pedagógico 
interdisciplinar situa-se na predominância de uma forma-
ção fragmentária,  positivista e metafísica do educador e 
nas condições de trabalho (divisão e organização) a que 
está submetido. Tal pressuposto indica que a abordagem 
interdisciplinar tem como obstáculo a própria organização 
do processo pedagógico e a superação destes desafios 
passa necessariamente pela crítica à forma fragmentária 
da  produção  da  vida  humana  em  todas  as  suas  di-
mensões, especificamente na produção e socialização do 
conhecimento e  nas construções de novas  relações so-
ciais  que  rompam  com  a  exclusão  e  com  a  alienação 
(Jantsch; Bianchet, 2008). 

De acordo com estes princípios, o alcance de uma práxis 
interdisciplinar está intimamente relacionada  

(A) à implantação de uma gestão eficaz, capaz de mobili-
zar as pessoas por meio de premiações, bônus sala-
riais e outros incentivos financeiros.

(B) a mudanças nas metodologias de trabalho na escola, 
dando prioridade à formação de equipes com repre-
sentantes das diversas áreas.

(C) a  profundas  transformações  nas  relações  sociais 
mais amplas e nas concepções e práticas dos espa-
ços formativos escolares e não escolares. 

(D) a ações de intercâmbio com professores e estudan-
tes de outras localidades que já trabalham com proje-
tos interdisciplinares.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  transversalidade  refere-se  a  um  recurso  pedagógico 
cujo  intuito  é  ajudar  o  aluno  a  adquirir  uma visão  mais 
compreensiva e crítica da realidade, assim como sua in-
serção e participação nessa realidade. A metodologia de 
ensino pautada na elaboração e organização coletiva de 
projetos como prática curricular interdisciplinar e transver-
sal possibilita uma melhor compreensão e vivência desta 
abordagem. Nesta perspectiva, espera-se que a avaliação 
dos trabalhos seja construída coletivamente pelos partici-
pantes dos projetos temáticos. De acordo com esta abor-
dagem,  os  currículos  da  educação  básica  pressupõem 
uma formação pautada

(A) na valorização das habilidades individuais dos sujei-
tos acima dos valores coletivos.

(B) na concepção de escola como uma extensão da fa-
mília,  evitando  que  os  alunos  vivenciem dilemas e 
conflitos.

(C) nos princípios de uma educação que reproduza os in-
teresses da classe hegemônica.

(D) na valorização das relações sociais e na organização 
dos conhecimentos escolares de forma contextualiza-
da e crítica.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“A partir dos anos 1980, a demanda por trabalhos na área 
da sexualidade nas escolas aumentou em virtude da preo-
cupação dos educadores com o grande crescimento da in-
cidência de gravidez indesejada entre as adolescentes e 
com o risco de infecção pelo HIV(Aids) entre os jovens. As 
manifestações da sexualidade afloram em todas as faixas 
etárias. Não adianta, portanto, que a escola ignore, oculte 
ou reprima o assunto sob o argumento de que este é um 
tema  para  ser  tratado  pela  família”  (Disponível  em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/orientacao>.  Aces-
so em: 13 mar. 2011). 

Buscando tratar deste e de outros temas emergentes na 
atualidade, sem contudo transformá-los em mais uma “ma-
téria do currículo”, foram instituídos pelo MEC/SEB, como 
parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais,  

(A) os Temas Transversais.

(B) os Eixos Curriculares.

(C) os Programas Interdisciplinares.

(D)   os Projetos de Trabalho.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  abordagem interdisciplinar dos conhecimentos escola-
res, ilustrados na figura acima, tornou-se um dos princí-
pios fundamentais das diretrizes curriculares para todos os 
níveis e modalidades da educação nacional e internacio-
nal,  tendo  em vista  que  a  excessiva  fragmentação  dos 
conteúdos, própria do paradigma dominante da sociedade 
moderna,  já não corresponde mais às características da 
sociedade contemporânea, fortemente marcada por gran-
des transformações socioculturais e tecnológicas. As dis-
cussões a respeito desta abordagem 

(A) reconhecem  que  algumas  áreas  do  conhecimento 
possuem uma importância maior e devem receber um 
tratamento diferenciado pelos professores.

(B) demonstram que os diferentes conteúdos escolares 
devem ser trabalhados de maneira interligada, man-
tendo o diálogo entre as diferentes áreas, de modo a 
evitar uma abordagem artificial e sobreposta do currí-
culo.

(C) destacam a importância dos conteúdos a serem tra-
balhados de forma convencional e ordenada, confor-
me o proposto na matriz curricular, mantendo a abor-
dagem das diferentes áreas bem delimitadas.

(D) concordam que as unidades escolares devem contar 
com assessorias externas especializadas para definir 
o currículo a ser adotado.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A obra de Vygotski pode significar grande contribuição para 
o campo educacional, na medida em que traz importantes 
reflexões sobre o processo de formação das características 
psicológicas tipicamente humanas e instiga formulação de 
alternativas no plano pedagógico. De acordo com os pres-
supostos da abordagem histórico-cultural, o ensino que de 
fato impulsiona o desenvolvimento das capacidades intelec-
tuais é aquele que

(A) possibilita a maturação orgânica do aluno, ensina-o a 
assimilar conteúdos científicos, de modo que possa 
reproduzi-los em situações de avaliação da aprendi-
zagem.

(B) considera o aluno como sujeito receptor de informa-
ções do exterior, de modo que individualmente possa 
apropriar-se dos conhecimentos acumulados pela hu-
manidade. 

(C) ensina o aluno a pensar, sugere formas de acesso e 
de apropriação do conhecimento elaborado, de modo 
que possa dele usufruir autonomamente ao longo de 
sua vida.

(D) ensina o aluno a reproduzir mecanicamente modelos 
fornecidos pelo adulto, de modo que possa ampliar 
seu repertório e desenvolver a criatividade.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Moysés (1995), dominar um conceito vai muito 
além das simples cadeias de associações.  Requer uma 
operação intelectual na qual todas as funções mentais ele-
mentares  se  envolvem em uma  combinação  específica, 
que oscila entre duas direções, do particular para o geral e 
do geral para o particular, e exige, por parte de quem ensi-
na e, sobretudo, de quem aprende, a busca de

(A) teorias inspiradas nas tradições idealistas e empiris-
tas que fornecem conhecimentos sobre o psiquismo 
humano.

(B) integração entre as correntes que tratam de forma di-
cotomizada as complexas relações entre o universal 
e o particular.

(C) novos modelos de aprendizagem e orientação do en-
sino com base nos estágios de maturação biológica.

(D) sentido e constante coordenação mental dos conheci-
mentos novos com os já existentes.
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▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do conceito de inclusão no contexto das políticas 
educacionais  está  longe  de  se  concretizar  em  práticas 
educativas includentes no interior dos sistemas de ensino. 
Isso implica dar outra lógica para a escola, de forma que 
não seja admissível pensar na possibilidade de criança al-
guma permanecer fora dela. É condição fundamental para 
a materialização de uma política de inclusão: 

(A) reformular o espaço escolar, o conteúdo programáti-
co e controlar o ritmo de aprendizagem dos estudan-
tes com deficiência.

(B) ampliar vagas para pessoas com deficiência física, vi-
sual  e auditiva,  pessoas autistas e psicóticas, além 
de propiciar atualização para os professores.

(C) desconstruir  práticas  segregacionistas,  questionar 
concepções e valores que discriminem pessoas com 
deficiência e invalidar soluções paliativas.

(D) adequar prédios escolares, rompendo barreiras arqui-
tetônicas e acolher pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida temporariamente.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o que dispõe o Art. 59, capítulo V da LDB, 
os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais:

(A) currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas neces-
sidades.

(B) tecnologias assistivas compatíveis com suas necessi-
dades e profissionais capacitados para orientar o seu 
uso. 

(C) acesso prioritário aos benefícios dos programas edu-
cacionais suplementares.

(D) condições adequadas para competirem com os edu-
candos das classes comuns.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Romeu Sassaki  (1997, apud, Rabelo;  Amaral.  In:  Lisita; 
Sousa, 2002), ao se referir à educação das pessoas com 
deficiência, aponta quatro fases distintas:  fase da exclu-
são, fase da segregação, fase da integração e fase da in-
clusão. Esta última fase caracteriza-se 

(A) pela crença de que crianças com deficiência sobre-
carregam o orçamento do Estado por serem  conside-
radas ineducáveis.

(B) pelo processo de modificação e reestruturação das 
instituições escolares para atender à demanda da di-
versidade humana.

(C) pela realização da educação de pessoas com deficiên-
cia em institutos à parte, gerando uma subdivisão da 
educação normal e especial.

(D) pelo ajustamento do aluno ao ensino regular,  retor-
nando-o às escolas especiais em caso de não adap-
tação.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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REDAÇÃO

Instruções 
A prova de Redação apresenta duas propostas de construção textual. Para produzir o seu texto, 
você deve escolher um dos gêneros indicados a seguir:
A – Artigo de opinião
B – Carta de leitor 
O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. A fuga 
do tema anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve copiar tre-
chos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto.
Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema:     Plano de metas da educação: utopia ou realidade?

Coletânea

1. Utopia – instrumento de transformação social 
Utopia vem da junção de duas palavras gregas, que lhe dão o significado original: um lugar que não existe. A 
partir daí filósofos e pensadores começaram a lapidar o sentido desse conceito que está ausente nos debates, 
nas reflexões, nas discussões que se fazem atualmente sobre o que se passa em nossa sociedade.
O pensador latino-americano Eduardo Galeano afirma: “A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, 
ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, ja-
mais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar”.
Sábias palavras, sábio pensamento, sábia atitude diante da vida! Sem utopia, sem discutir qual a utopia que está 
em nosso horizonte, corremos o risco de desesperar e desistir diante dos acontecimentos atuais. Sim, a utopia 
pode servir como um instrumento de transformação social [...]. 
Cultivar uma utopia é muito mais do que alimentar a esperança por dias melhores. É acreditar que é possível 
transformar nossa realidade, nossa sociedade, nosso mundo. É possível!

SILVA, J. A. M.. Utopia – instrumento de transformação social.
 Disponível em: <http://www.jornalocaminho.com.br/noticia.php edicaoId=37&cadernoId=2&noticiaId=1925>. Acesso em: 11 abr. 2011.

2. 20 anos do ECA e os novos desafios pela educação 
No ano de 2010, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) completou 20 anos. Fiquei pensando neste tem-
po, no que eu li e avaliei quando o estatuto foi lançado em 1990 e era aluna do colegial, nas conversas que tive 
com minha irmã Tiffany (então com 10 anos) sobre o tema quando ela teve trabalhos para escola.
Ainda hoje há quem critique o ECA porque ele tirou uma “alternativa” de profissionalização para muitas crianças 
carentes, que era o aprendizado na prática, o tal “aprender um ofício” que deu uma profissão para muitos avós, 
bisavós e tataravós das nossas famílias. Por não poder ser contratada sob hipótese alguma, parte do extrato so-
cial mais empobrecido perdeu a chance de terminar sua formação de modo a ter uma “profissão” digna – não há 
oferta de cursos profissionalizantes em quantidade suficiente e os que estão disponíveis são, muitas vezes, exi-
gentes demais para quem fez os estudos iniciais “aos trancos e barrancos”.
Neste sentido eu refleti no meu dia de doação ao Todos pela Educação no Mãe com filhos sobre a necessidade 
de migrarmos, o que em 1990 foi o trabalho para erradicação do trabalho infantil, num movimento em prol de 
melhores condições de formação para nossas crianças, algo universal que alcance todos os brasileiros. O Todos 
pela Educação é um movimento que objetiva coisas “simples”, mas infelizmente não alcançadas na nossa socie-
dade, as 5 metas pela educação listadas pelo movimento.  

Disponível em: <http://www.samshiraishi.com>. Acesso em:  3 mar. 2011.
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3. Todos pela Educação
Todos pela Educação é um movimento da sociedade civil que tem como missão contribuir para a efetivação do 
direito de todas as crianças e jovens do Brasil à Educação Básica de qualidade até 2022, ano do bicentenário da 
independência do País. Com base em 5 Metas claras e objetivas o movimento trabalha para a melhora da quali-
dade e para o fortalecimento da Educação pública. São as seguintes as metas:
Meta 1: Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola
Meta 2: Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos
Meta 3: Todo aluno com aprendizado adequado à sua série
Meta 4: Todo jovem com Ensino Médio concluído até os 19 anos
Meta 5: Investimento em Educação ampliado e bem gerido

Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br>. Acesso em: 3 mar. 2011.

4. O Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020 é composto por 12 artigos e um anexo com 20 metas 
para a Educação

Conheça abaixo as metas para a Educação expostas no Plano:
Meta 1: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta 
de Educação Infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos.
Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos.
Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até 
2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, nesta faixa etária.
Meta 4: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino.
Meta 5: Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade.
Meta 6: Oferecer Educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de Educação Básica.
Meta 7: Atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb):

Ideb 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Anos iniciais do ensino fundamental 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0
Anos finais do ensino fundamental 3,9 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5
Ensino médio 3,7 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a alcançar um mínimo de 12 anos 
de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, bem 
como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade educacio-
nal.
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e erradicar, até 
2020, o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à Edu-
cação profissional nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
Meta 11: Duplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 
oferta.
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da popula-
ção de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Meta 13: Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores nas insti-
tuições de Educação Superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício, sendo, do total, 
35% doutores.
Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de modo a atingir a titula-
ção anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que 
todos os professores da Educação Básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de li-
cenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Meta 16: Formar 50% dos professores da Educação Básica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, ga-
rantir a todos formação continuada em sua área de atuação.
Meta 17: Valorizar o magistério público da Educação Básica a fim de aproximar o rendimento médio do profissio-
nal do magistério com mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais com 
escolaridade equivalente.
Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais do magisté-
rio em todos os sistemas de ensino.
Meta 19: Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, a nomeação comissionada de diretores de escola vinculada a critérios técnicos de mérito e desempenho e 
à participação da comunidade escolar.
Meta 20: Ampliar progressivamente o investimento público em Educação até atingir, no mínimo, o patamar de 
7% do produto interno bruto do País.

Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/noticias/12514/mec-divulga-plano-nacional-de-educacao-2011-2020>. Acesso em: 3 mar. 2011.
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5. Sairemos do atraso?
                                   Fernando Vives 

O novo plano decenal de educação, enviado ao Congresso, é mais conciso e ambicioso

Como levar a educação a todas as camadas sociais e ao mesmo tempo aumentar a qualidade do ensino? Tro-
car alguns pneus com o carro em movimento é o desafio do novo Plano Nacional de Educação (PNE) para o pe-
ríodo 2011-2020, enviado ao Congresso, em dezembro de 2010, e cujos principais focos são a evolução da edu-
cação infantil, o aumento gradual do investimento no setor e a qualificação e valorização da carreira de profes-
sor.
Criado nos anos 90, o Plano Nacional de Educação é um conjunto de metas para o sistema educacional que de-
fine prioridades e estratégias no período de dez anos. O primeiro PNE foi elaborado para o decênio 2001-2010, 
mas veio a público natimorto: o calhamaço de metas só seria minimamente executável se o governo seguisse a 
determinação de destinar 7% do Produto Interno Bruto (PIB) à educação. O então presidente Fernando Henri-
que Cardoso, por causa das dificuldades econômicas vividas em seu segundo mandato, vetou-o.
O PNE 2011-2020 representa uma evolução perante o anterior. Primeiro, tem apenas 20 metas, contra as 295 
que tornaram o antecessor confuso. “Isso facilita o entendimento e as responsabilidades de cada um dentro do 
processo”, avalia Mozart Neves Ramos, integrante da Conae (Conferência Nacional de Educação) e presidente 
da organização civil Todos Pela Educação. “Fica mais fácil a mobilização da sociedade e do governo quanto à 
fiscalização.”
[…]
O ponto fundamental para o sucesso do novo PNE é fazer com que União, estados e municípios atuem em con-
junto e sem falhas na gestão das metas, problema tão crônico quanto antigo no Brasil – é comum diretrizes do 
MEC serem ignoradas. Para evitar a situação, Haddad e Lula enviaram, também em dezembro e paralelamente 
ao PNE, o Projeto de Lei de Responsabilidade Educacional, que deve tramitar em plenário. Ele é feito sob o 
mesmo molde da Lei de Responsabilidade Fiscal: pune o governante que não o cumprir.
Para o sociólogo Cesar Callegari, da Câmara de Educação Básica da Conae, a amarração feita por esse plano 
é fundamental para que o PNE vingue. “Sem a atribuição clara do papel de cada um, é comum uma instância 
deixar para a outra, e assim ninguém resolve os problemas. O governador ou prefeito que não cumprir deve fi-
car à mercê do Tribunal de Contas e do Ministério Público. É a única maneira de se evitar furos no plano.”

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/carta-na-escola/sairemos-do-atraso>. Acesso em:  3 mar. 2011.
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Propostas de redação
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Artigo de opinião ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo de opinião é um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas, e traz reflexões a res-
peito de um tema atual de interesse do grande público. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto 
de vista a respeito do tema com argumentos sustentados por informações e opiniões que se comple-
mentam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas.
Suponha que você seja um professor de uma escola pública e resolva manifestar sua preocupação 
quanto às metas propostas para a educação pelo PNE 2011-2020. Para sua manifestação, você 
deve escrever um artigo de opinião para ser publicado em um jornal de circulação nacional. Em seu 
texto, você deve defender seu ponto de vista acerca do tema Plano de metas da educação: utopia 
ou realidade?, apresentando argumentos convincentes que sustentem sua opinião e que possam re-
futar outros pontos de vista.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Carta de leitor ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A carta de leitor é um gênero discursivo no qual o leitor manifesta sua opinião sobre assuntos publi-
cados em jornal ou revista, dirigindo-se ao editor (representante do jornal ou da revista) ou ao autor 
da matéria publicada (quando o seu nome é revelado). Por ser de caráter persuasivo, o autor da car-
ta de leitor busca convencer o destinatário a adotar o seu ponto de vista e acatar suas ideias por 
meio dos argumentos apresentados.
Imagine que você seja o gestor de uma escola e resolva escrever uma carta ao articulista Fernando 
Vives, autor da matéria “Sairemos do atraso?”(texto 5), sugerindo-lhe ações para a implementação 
de metas que você considera essenciais ao pleno desenvolvimento da educação no Brasil. Escreva 
sua carta com base no tema: Plano de metas da educação: utopia ou realidade? e selecione dados 
e fatos que possam convencer o seu interlocutor a acatar o seu ponto de vista.

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se, ou seja, você deve assumir o papel de um leitor fictício.

A sua carta NÃO deve ser assinada.
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